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ხარები რუსთავი (ხარ)

1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1]

2 ნიკა კევლიშვილი  [2]

3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

4 ლუკა გელაშვილი

5 გიორგი ნარიმანიძე

6 პაატა ბურჭულაძე

7 ზვიად ციცქიშვილი

8 გიგა ქვლივიძე

9 ვაჟა ხუციშვილი

10 გიორგი ბასილაია ©
11 ლექსო მელიქიშვილი

12 გიორგი ნათელაშვილი

13 ლევან ნარიმანიძე

24 დათო თაბუკაშვილი

15 ბექა ბებიაშვილი

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

17 რატი სამყურაშვლი  [1]

18 გიგა გულორდავა  [3]

19 ზაურ დვალიშვილი

20 გიორგი ჭონქაძე

21 გიორგი პეტრიაშვილი

22 ბაქარ ზედგინიძე

23 გიორგი ელოშვილი

ექმ გიორგი შაორშაძე

წყა გიორგი ზირაქაშვილი

წყა .

სტა ზაზა ხუციშვილი

მნჯ გია ქერაშვილი

მწვ მამუკა მინდორაშვილი

ბათუმი ბათუმი (ბთმ)

1 ზურა ერისთავი  [1]

2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

4 ამირან მიქაძე

19 კობა ჯიმშელეიშვილი

6 გიორგი თხილაიშვილი

7 საბა შუბითიძე

8 ვანო ფუტკარაძე

9 ზურა თუთბერიძე

10 კობა ბუჯიაშვილი

11 ნიკა ნინიძე

12 მამუკა ნინიძე ©
13 გურამ ქანდაურიშვილი

14 დურმიშხან ჯაბნიძე

15 სანდრო თოდუა

16 გიორგი თედორაძე  [2]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

5 სანდრო ქოიავა

20 ვაჟა თაგაური  [2]

21 ჯონდი კორტავა

22 ნიკა კვაჭაძე

23 აშოტ ოგანესიანი

ექმ პაატა ცინცაბაძე

წყა ბადრი ევგენიძე

წყა რამინ ევგენიძე

სტა ირაკლი გიორგაძე

მნჯ გიგა ხოჭოლავა

მწვ ირაკლი ნინიძე

რეფ სულხან ჩიხლაძე

კიდ ილია საჯაია

კიდ ილია მჟავანაძე

ვიდ ირაკლი ჭანუყვაძე

დელ გოგი ჯალაღონია

მე4 ბექა აქუბარდია
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წთ' გუნდი რა ვინ   | როდის ანგ

0  ნომ გადამოწმდა  16.30  
     
1 ხარ დ1 17.00 0:0

4 ბთმ შეც

2 ბექა მამრიკიშვილი  [2]

16 გიორგი თედორაძე  [2]

 

33 ხარ შეც

24 დათო თაბუკაშვილი

22 ბაქარ ზედგინიძე

 

34 ხარ ლ 1 ირაკლი ჩომახაშვილი  [1] 5:0

35 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 7:0

40  შეს 17.45 7:0

     

შეს ბთმ შეც

4 ამირან მიქაძე

5 სანდრო ქოიავა

 

     
41 ბთმ დ2 17.55 7:0

45 ბთმ ლ 5 სანდრო ქოიავა 7:5

46 ბთმ გ 10 კობა ბუჯიაშვილი 7:7

52 ხარ ლ 22 ბაქარ ზედგინიძე 12:7

53 ხარ გ 9 ვაჟა ხუციშვილი 14:7

54 ხარ შეც

2 ნიკა კევლიშვილი  [2]

16 ირაკლი ნატრიაშვილი  [2]

 

55 ბთმ შეც

16 გიორგი თედორაძე  [2]

20 ვაჟა თაგაური  [2]

 

59 ბთმ შეც

14 დურმიშხან ჯაბნიძე

23 აშოტ ოგანესიანი

 

61 ხარ შეც

3 გიორგი გოგოლაძე  [3]

18 გიგა გულორდავა  [3]

 

67 ხარ ა 10 გიორგი ბასილაია © 17:7

67 ბთმ შეც

1 ზურა ერისთავი  [1]

17 ალეკო შამილიშვილი  [1]

 

67 ბთმ შეც

3 შოთა გოგისვანიძე  [3]

18 მიხეილ წიკლაური  [3]

 

67 ბთმ შეც

7 საბა შუბითიძე

21 ჯონდი კორტავა

 

73 ბთმ ჯ 10 კობა ბუჯიაშვილი 17:10

74 ბთმ შეც

12 მამუკა ნინიძე ©
22 ნიკა კვაჭაძე

 

75 ბთმ სბ 17 ალეკო შამილიშვილი  [1]  

78 ბთმ სპე

22 ნიკა კვაჭაძე

1 ზურა ერისთავი  [1]

 

80+2 ხარ სბ 13 ლევან ნარიმანიძე  
80+6  დას 18.47 17:10


